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Resumo 

 

De forma geral, as comunidades de peixes do entremarés da costa brasileira ainda estão 

pouco estudadas em diversos níveis e aspectos. Mesmo o conhecimento basal, como por exemplo, a 

sistemática dos peixes ainda carece de informação. Esse fato é comprovado pelo elevado número de 

espécies de peixes do entremarés descritas nos últimos anos; por exemplo: Acyrtus pauciradiatus, 

Barbulifer enigmaticus, Labrisomus conditus, Malacoctenus brunoi, Paraclinus arcanus, Scartella 

itajobi e Scartella poiti. Outras espécies, como por exemplo Gobiosoma hemigymnum, foram 

descritas a partir de poucos espécimes (1 no exemplo citado), e portanto, sua identidade taxonômica 

precisa ser mais bem definida, assim como aspectos relacionados biologia, ecologia e etologia 

devem ser estudados. Essa carência de informações dificulta o entendimento dos padrões de riqueza 

e distribuição das espécies ao longo desse ecossistema. Desta forma, um maior esforço de coleta ao 

longo da província brasileira é fundamental. Da mesma forma, as comunidades de peixes de poças 

de maré do Atlântico sudoeste ainda tem sua estrutura, composição e funcionamento desconhecidos 

pela ciência. A ilha da Trindade, por exemplo, possui uma comunidade de peixes costeiros com um 

elevado nível de endemismo. Porém, até o momento nenhuma investigação havia abordado aspectos 

relacionados à ecologia dos peixes de poças de maré. Os peixes, em geral, são responsáveis por 

desempenharem funções chaves para a saúde dos ecossistemas aquáticos, e podem ser agrupados de 

acordo com suas funções. A investigação dos grupos funcionais pode ajudar a entender o 

funcionamento do ecossistema, e verificar como os impactos antrópicos interferem na continuidade 

das funções desempenhas pelos peixes (e.g., herbivoria). Deste modo, o presente trabalho buscar 

preencher lacunas de conhecimento relacionadas à taxonomia, à ecologia e aos aspectos funcionais, 

das comunidades de peixes de poças de maré da província brasileira. 

 
Palavras-chaves: Peixes, entremarés, grupos funcionais, Brasil. 
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Introdução geral 

 

Características e funcionamento do ecossistema poças de maré 

 A faixa do entremarés é ocupada por diversos ecossistemas (e.g., costão rochoso, recifes 

planos, praias arenosas, mudflats, manguezais, marismas, poças de maré), responsáveis por realizar 

diversos serviços e processos ecológicos, e que possuem comunidades com características 

singulares (i.e., adaptadas a exposição ao ar) (Gibson & Yoshiyama, 1999; Moberg & Folke, 1999; 

Moberg & Rönnbäck, 2003; Fletcher et al., 2012). Durante a baixa-mar, as poças de maré são 

formadas na faixa do entremarés de áreas com substrato consolidado ou inconsolidado, onde o 

tempo de isolamento do mar (i.e., exposição ao ar) é determinado, principalmente, pelo fenômeno 

das marés. Entretanto, as poças localizadas próximas ao limite superior do entremarés ou no 

supralitoral, podem ficar isoladas por dias, semanas ou meses, dependendo da ocorrência de marés 

fortes (i.e., sizígia) e do aumento da energia das ondas. No Brasil, as poças de maré estão 

localizadas em substrato consolidado tipo arenito, basalto, carbonato, laterita, gnaisse e granito, ou 

em substrato inconsolidado tipo praias arenosas e áreas lamacentas - mudflats (geralmente em 

estuários). O substrato consolidado, no entremarés, da costa brasileira está dividido em duas regiões 

com características geológicas distintas. Da região Norte do país até o litoral sul do Espírito Santo 

(ES) os substratos apresentam diversas combinações formadas, essencialmente, de carbonato, 

arenito e laterita (Bittencourt et al., 2005). Do sul do ES até Santa Catarina dominam os costões 

formados de granito ou de gnaisse, e os substratos, acima citados, são ausentes ou escassos. As ilhas 

oceânicas são basáltica (e.g., Arquipélago de Fernando de Noronha e Ilha da Trindade), biogênica 

carbonática (e.g., Atol das Rocas) ou de origem metamórfica (e.g., Penedos de São Pedro e São 

Paulo) (Macieira et al., em preparação). A complexidade estrutural e as características físico-

químicas da água das poças dependem diretamente da natureza do substrato (Cox et al., 2010), e 

consequentemente, modulam a composição e estrutura das comunidades associadas. 

Durante a baixa-mar  ocorrem mudanças nas características físico-químicas da água nas 

poças de maré (i.e., período de isolamento do mar). A interação entre o ciclo de maré e o 

nictemeral, e as condições climáticas determinarão a intensidade, a velocidade e o tipo de variação 

nas características físico-químicas da água (Horn et al., 1999). Por exemplo, uma baixa-mar de 

sizígia diurna próxima ao período de maior incidência de radiação solar resultará em aumento da 

temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido (devido à fotossíntese). Em uma mesma condição de 

maré, porém durante o período noturno, poderia haver uma significativa redução do oxigênio 

dissolvido devido interrupção da fotossíntese e continuidade da respiração dos organismos da poça, 

que resultaria em diminuição do pH devido a elevação da concentração de dióxido de carbono na 
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água (Martin & Bridges, 1999). Contudo, as características morfométricas (e.g., área superficial, 

volume, altura em relação ao nível do mar) das poças de maré também determinarão a amplitude de 

variação dos parâmetros físico-químicos da água. De forma sucinta, quanto maior o volume de água 

menor serão as mudanças nos parâmetros ao longo do período de exposição ao ar. A distribuição 

dos organismos está diretamente relacionada às características físicas das poças e físico-químicas da 

água: as espécies mais tolerantes e melhor adaptadas são mais comuns em poças altas e menores, 

enquanto as espécies menos tolerantes e menos adaptadas estão restritas às poças mais baixas e 

maiores. Porém, o risco de predação e a competição por recurso aumenta para as espécies residentes 

nas poças com características mais amenas (Gibson & Yoshiyama, 1999; Macieira & Joyeux, 

2011). De maneira geral, as poças de maior tamanho, e mais próximas ao mar terão uma maior 

diversidade e abundância de peixes e de outros organismos marinhos. 

Os peixes são um componente importante das comunidades presentes na faixa do entremarés 

(Horn et al., 1999). Durante o período de baixa-mar a maioria dos peixes fica concentrada nas poças 

de maré, contudo há espécies capazes de utilizar micro-habitats fora das poças durante o período de 

exposição ao ar (Evans et al., 1999; Martin & Bridges, 1999; Zander et al., 1999). Segundo Zander 

et al. (1999) os peixes de poças de maré podem ser classificados em três categorias (residentes, 

oportunistas e transitórios), de acordo com o grau de associação a este ecossistema. Os residentes 

podem realizar todo o seu ciclo vida nas poças e, geralmente, possuem especializações 

morfológicas (Gibson, 1986; Evans et al., 1999; Horn et al., 1999; Martin & Bridges, 1999) e 

comportamentais (Gibson, 1986; 1999) que permitem ocupar este ambiente de forma plena. As 

espécies oportunistas utilizam este ambiente em apenas parte do ciclo de vida, geralmente nas fases 

iniciais, quando o utilizam como área berçário (Gibson, 1999; Horn et al., 1999; Zander et al., 

1999; Macieira & Joyeux, 2011). Os transitórios utilizam a área durante a preamar, ou 

ocasionalmente, durante a baixa-mar, porém nesse caso ocupam poças grandes (i.e., maior 

estrabilidade físco-química), e o período de ocupação do ecossistema é bastante curto. De forma 

resumida, os residentes dominam nas poças menores ou mais altas e as poças grandes e baixas são 

principalmente ocupadas pelos oportunistas e transitórios (Mahon & Mahon, 1994; Macieira & 

Joyeux, 2011). 
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Peixes de poças de maré brasileiros 

Escopo dos estudos e metodologia 

Uma lista de espécies de peixes de poças de maré, do Caribe e Brasil (FIG. 1), foi 

construída através da compilação de artigos científicos, dissertações / teses, e complementada, com 

observações pessoais dos autores (R.M. Macieira, J.-C. Joyeux, T. Giarrizzo & C.E.L. Ferreira) 

(Tabela I). A base de dados foi construída a partir de informações disponíveis em trabalhos 

realizados, exclusivamente, em comunidades presentes na faixa do entremarés, que foram 

amostradas com o uso de ictiocida ou de anestésico. A identidade taxonômica das espécies foi 

revisada e atualizada de acordo com Westneat & Alfaro (2005), Nelson (2006) Smith & Craig 

(2007), Eschmeyer & Fong (2012) e Froese & Pauly (2012). A análise de parcimônia foi baseada 

na presença / ausência de 206 espécies de peixes de poças de maré em cada um dos 13 locais do 

Atlântico oeste. Essa análise foi realizada utilizado o script phangorn no ambiente estatístico R (R 

Core Team, 2012). O script permite estimar a máxima verossimilhança (ML) e a máxima 

parcimônia (MP), e também avaliar a coerência entre as diferentes árvores (Schliep, 2011). O 

suporte para cada nó da árvore consensual foi testado utilizando a técnica de bootstrap (1.000 

pseudo-replicas). Para essa análise o Espírito Santo foi dividido de acordo com a natureza do 

substrato onde as poças estão inseridas (ES1 - Laterita; ES2 - carbonato). A província brasileira 

(sensu Briggs & Bowen, 2012) foi divida em costa, Arquipélago de Fernando de Noronha, 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo e Ilha da Trindade para o cálculo de endemismo. Cada 

espécie foi classificada em relação a sua distribuição geográfica, hábito alimentar e status de 

residência no entremarés, e os dados foram obtidos de: Randall (1967), Figueiredo & Menezes 

(1978; 1980; 2000), Menezes & Figueiredo (1980; 1985), Hoffman & Robertson (1983), Randall 

(1983; 2002), Sazima (1986), Zamprogno (1989), Humann & DeLoach (1994), Ferreira et al. 

(1998), Carvalho-Filho (1999), DeLoach & Humann (1999), Sazima & Sazima (2004), Nelson 

(2006), Feitosa et al. (2012), Froese & Pauly (2012) e Pimentel (2012). Os dados do Ceará (CE) 

devem ser analisados com cautela, pois o esforço amostral nesse local foi inferior às demais áreas 

(i.e., 29 poças em uma única campanha). 
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FIG. 1. Mapa com a distribuição das áreas de estudo ao longo da costa brasileira e Caribe. AS = Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo; BA = Barbados; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; FN = Arquipélago de Fernando de Noronha; 

LC = Little Cayman; MA = Maranhão; PA = Pará; PB = Paraíba; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa Catarina; TR = Ilha 

da Trindade. 
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TABELA I. Dados das áreas de estudo de cada região, acrônimo, local, latitude, número de espécies, tipo de substrato e as referencias utilizada na base de dados de peixes de poças 

de maré. 

Região Acrônimo Local com região Latitude 
Número de 

espécies 
Tipo de 

substrato 
Referência principal 

Caribe LC Little Cayman, Caribe 19◦N 14 Carbonato Potts (1980) 

 BA Barbados, Caribe 13◦N 59 Carbonato Mahon & Mahon (1994) 

Região Norte, BR PA Curuça, PA 0 26 Laterita Oliveira (2010; 2012) 

 MA Araçagy, MA 2◦S 35 Laterita Nunes et al. (2011) 

Região Nordeste, BR CE Jericoacoara, CE 2◦S 15 Laterita Giarrizzo et al. (não publicado) 

 PB Cabo Branco, PB 7◦S 40 Laterita Rosa et al (1997) 

Região Sudeste, BR ES1* Aracruz + Serra, ES 19◦S 68 Laterita Zamprogno (1989); Macieira et al. (não publicado) 

 ES2* Anchieta, ES 20◦S 68 Carbonato Macieira & Joyeux (2011) 

 RJ Arraial do Cabo, RJ 22◦S 12 Granito Moraes (2007) 

Região Sul, BR SC Praia Vermelha, SC 27◦S 19 Granito Barreiros et al. (2004) 

Ilhas oceânicas, BR AS Arquipélago de São Pedro e São Paulo, PE 0 13 Basalto Lubbock & Edwards (1981); Feitoza et al. (2003) 

 FN Fernando de Noronha, PE 3◦S 32 Basalto Valentim (2008) 

 TR Ilha da Trindade, ES 20◦S 21 Basalto Macieira et al. (ver capítulo 2) 

* Para as análises, exceto de parcimônia, as comunidades dos dois locais foram analisadas em conjunto; N = 82 para ES. 
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Biodiversidade, composição e padrões biogeográficos 

Um total de 206 espécies de peixes foi registrado nas poças de maré do Atlântico Oeste (i.e., 

Caribe, Brasil e ilhas oceânicas). Ao longo da costa brasileira ocorreram 161 espécies de peixes 

(pertencentes a 52 famílias). De modo geral, as famílias mais representativas em número de 

espécies nas poças do Atlântico Oeste (FIG. 2.A) correspondem ao padrão global detectado por 

Prochazka et al. (1999), onde Blenniidae, Gobiidae, Labridae, Labrisomidae e Pomacentridae estão 

entre as mais especiosas. Porém, há indícios que os padrões do Caribe e do Brasil sejam distintos 

em termos de importância relativa de famílias típicas do entremarés (e.g., Blenniidae, 

Labrisomidae) (FIG. 2.B e C). 

 

 

 
FIG. 2. Número de espécies de peixes de poça de maré por família no Brasil + Caribe (A), somente no Caribe (B) e 

somente no Brasil (C). 



! 22!

As espécies mais amplamente distribuídas são Abudefduf saxatilis (Linnaeus 1758), Bathygobius 

soporator (Valenciennes 1837), Gobiesox barbatulus Starks 1913, Labrisomus nuchipinnis (Quoy 

& Gaimard 1824) e Scartella cristata (Linnaeus 1758). Todas estas espécies são tipicamente 

residentes do ecossistema poças de maré, exceto A. saxatilis que pode ser considerada uma espécie 

oportunista. Essa espécie é comumente encontrada no entremarés nas fases iniciais da ontogenia, 

que pode indicar uma utilização desse ecossistema como área berçário. Não há um padrão obvio de 

riqueza de espécies, porém os maiores valores são encontrados no ES, BA e PB (FIG. 3.A). A 

porcentagem de espécies endêmicas foi maior nas ilhas oceânicas que na costa (FIG. 3.B). Esse 

padrão pode ser explicado pela menor capacidade de dispersão dos peixes residentes do entremarés 

(Gibson, 1986; Marliave, 1986; Pfister, 1999; Shanks, 2009), que está relacionada com as 

características morfológicas e comportamentais desse grupo de espécies (Gibson, 1986; Gibson & 

Yoshiyama, 1999; Horn et al., 1999). Desta forma, o isolamento geográfico entre a população das 

ilhas oceânicas e do continente deve ter propiciado a ocorrência do processo de especiação 

alopátrica (Rocha & Bowen, 2008) para maioria das espécies residentes. O mesmo processo pode 

explicar o valor elevado de endemismo na costa brasileira, devido a barreira do Rio Amazonas 

(Joyeux et al., 2001; Rocha & Bowen, 2008), que pode promover o isolamento entre as espécies 

residentes do Brasil e do Caribe. 
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FIG. 3. (A) Distribuição da riqueza de espécie e (B) porcentagem de endemismo ao longo das áreas de estudo. AS = 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo; BA = Barbados; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; FN = Arquipélago de 

Fernando de Noronha; LC = Little Cayman; MA = Maranhão; PA = Pará; PB = Paraíba; RJ = Rio de Janeiro; SC = 

Santa Catarina; TR = Ilha da Trindade. 
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Os peixes de poças de maré da província brasileira e do Caribe (FIG. 4.A) tendem a serem 

carnívoros, ou em menor frequência onívoros e herbívoros em acordo com o padrão descrito por 

Gibson & Yoshiyama (1999). As espécies planctívoras foram pouco representativas ou ausentes 

(e.g., CE, FN, LC, TR) porque, provavelmente, o ecossistema não permite um fluxo constate de 

organismos planctônicos (i.e., fluxo de água). Ausência de peixes planctívoros no entremarés 

também foi observada por Pillai et al. (1992), porém a limitação de espaço foi o fator utilizado 

pelos autores para justificar essa ausência. Os herbívoros foram mais representativos nas ilhas 

oceânicas. A análise da proporção de espécies residentes e não-residentes (FIG. 4.B) indica que os 

locais com características físicas e / ou físico-químicas mais estressantes para os peixes (e.g., PA, 

AS, FN e TR) possuem mais espécies residentes, que possuem adaptações morfológicas e 

comportamentais à vida no entremarés (Gibson, 1986; Evans et al., 1999; Gibson & Yoshiyama, 

1999; Horn et al., 1999). Desta forma, as características ambientais do entremarés (e.g., salinidade, 

temperatura, hidrodinâmica) podem limitar ou impedir a ocorrência de espécies oportunistas e 

transitórias, que possuem valência ecológica estreita. A análise de parcimônia indica uma elevada 

similaridade entre as comunidades da costa (ES1, ES2, PB, PA, MA, SC); exceto CE e RJ. O tipo 

de substrato (carbonato vs. laterita) não resultou em diferenças importantes entre as comunidades do 

ES. As áreas da região Norte (i.e., MA e PA) foram mais similares entre si, e menos relacionadas às 

outras comunidades da costa. Esse padrão pode ser resultado da forte influência estuarina presente 

do litoral Norte (Oliveira, 2010; 2012), que limita a ocorrência de espécies recifais (e.g., 

Acanthuridae, Chaetodontidae e Pomacanthidae) e favorece a ocorrência de peixes de ambientes 

estuarinos. As comunidades das ilhas oceânicas (AS, FN, TR) estão bem relacionadas, porém como 

esperado, há maior similaridade entre AS e FN devido à proximidade geográfica. As áreas do 

Caribe, BA e LC, estão mais assemelhadas as ilhas oceânicas do que com a costa brasileira. O fato 

das características físico-químicas da água (i.e., temperatura, turbidez) das ilhas oceânicas se 

assemelharem ao Caribe pode explicar esse padrão. Como visto, os padrões observados (e.g., 

taxonômico e trófico) se assemelham aos detectados em outros locais. 



! 25!

 
FIG. 4. (A) Distribuição das categorias tróficas e (B) proporção de espécies residentes ao longo das áreas de estudo. 

AS = Arquipélago de São Pedro e São Paulo; BA = Barbados; CE = Ceará; ES = Espírito Santo; FN = Arquipélago de 

Fernando de Noronha; LC = Little Cayman; MA = Maranhão; PA = Pará; PB = Paraíba; RJ = Rio de Janeiro; SC = 

Santa Catarina; TR = Ilha da Trindade. 
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FIG. 5. A análise de parcimônia evidenciando a relação entre os 13 locais baseado na presença / ausência de 206 

espécies de peixes de poças de maré. Os valores nos nós representam o suporte baseado na técnica de bootstrap (1.000 

pseudo-réplicas). 

 

 

 De forma geral, as comunidades de peixes do entremarés da costa brasileira ainda estão 

pouco estudadas em diversos níveis e aspectos (Norton & Cook, 1999; Prochazka et al., 1999). 

Mesmo o conhecimento basal, como por exemplo, a sistemática dos peixes ainda carece de 

informação. Esse fato é comprovado pelo elevado número de espécies de peixes do entremarés 

descritas nos últimos anos; por exemplo: Acyrtus pauciradiatus Sampaio, de Anchieta, Nunes & 

Mendes 2004, Barbulifer enigmaticus Joyeux, Van Tassell & Macieira 2009, Labrisomus conditus 

Sazima, Carvalho-Filho, Gasparini & Sazima 2009, Malacoctenus brunoi Guimarães, Nunan & 

Gasparini 2010, Paraclinus arcanus Guimarães & Bacellar 2002, Scartella itajobi Rangel & 

Mendes 2009 e Scartella poiti Rangel, Gasparini & Guimarães 2004. Também há espécies 

oportunistas / transitórias descritas recentemente (e.g., Lutjanus alexandrei Moura & Lindeman 

2007). Outras espécies, como por exemplo Gobiosoma hemigymnum (Eigenmann & Eigenmann 

1888), foram descritas a partir de poucos espécimes (1 no exemplo citado), e portanto, sua 

identidade taxonômica precisa ser mais bem definida, assim como aspectos relacionados biologia, 

ecologia e etologia devem ser estudados. Essa carência de informações dificulta o entendimento dos 

padrões de riqueza e distribuição das espécies ao longo desse ecossistema. Desta forma, um maior 

esforço de coleta ao longo da província brasileira é fundamental. Da mesma forma, as comunidades 

de peixes de poças de maré do Atlântico sudoeste ainda tem sua estrutura, composição e 

funcionamento desconhecidos pela ciência (Norton & Cook, 1999; Prochazka et al., 1999). A ilha 
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da Trindade, por exemplo, possui uma comunidade de peixes costeiros com um elevado nível de 

endemismo (Simon et al., in press). Porém, até o momento nenhuma investigação havia abordado 

aspectos relacionados à ecologia dos peixes de poças de maré. Os peixes, em geral, são 

responsáveis por desempenharem funções chaves para a saúde dos ecossistemas aquáticos 

(Holmlund & Hammer, 1999), e podem ser agrupados de acordo com suas funções. A investigação 

dos grupos funcionais pode ajudar a entender o funcionamento do ecossistema, e verificar como os 

impactos antrópicos interferem na continuidade das funções desempenhas pelos peixes (e.g., 

herbivoria; Cheal et al., 2010). Deste modo, o presente trabalho buscar preencher lacunas de 

conhecimento relacionadas à taxonomia, à ecologia e aos aspectos funcionais, das comunidades de 

peixes de poças de maré da província brasileira. 

 

 

Conservação 

 Segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011), cerca de 24,6% da população brasileira 

está localizada em municípios da zona costeira, que representam em área apenas 4,1% do território 

nacional. Uma parte expressiva dessa população desenvolve atividades, direta ou indiretamente, 

ligadas ao turismo, a produção de petróleo, a atividade pesqueira e aos serviços que atendem à 

dinâmica econômica gerada por esses municípios e outros próximos à zona costeira (IBGE, 2011). 

Esse modelo de ocupação resulta, entre outros, na diversificação e na intensificação dos impactos 

antrópicos sobre os ecossistemas da zona costeira (e.g., lagoas costeiras, praias, estuários, recifes e 

costões rochosos). Mesmo as populações ou atividades econômicas (e.g., industrial, agropecuária) 

localizadas fora da zona costeira produzem um efeito deletério sobre os ecossistemas costeiros, pois 

as bacias hidrográficas promovem o transporte de poluentes e sedimento do interior (i.e., resultante 

da atividade humana) em direção à costa (Halpern et al., 2008). Dentre os ecossistemas costeiros, os 

recifes e costões rochosos (incluindo poças de maré) estão entre os mais susceptíveis aos impactos 

antrópicos devido a proximidade com a linha de costa e com as cidades (Thompson et al., 2002; 

Stallings, 2009), e a boa acessibilidade as população humana (i.e., fácil acesso e locomoção dos 

humanos; Thompson et al., 2002). De acordo com Addessi (1994) as atividades humanas 

desenvolvidas nos recifes e costões rochosos são variadas, e possuem diferentes níveis de impactos 

sobre a biota. Dentre os impactos diretos podemos citar a coleta de organismos (Kingsford et al., 

1991; Keough et al., 1993; Addessi, 1994; Roy et al., 2003; Pinn & Rodgers, 2005; Davenport & 

Davenport, 2006) e de matéria-prima (i.e., conchas, corais escleractíneos mortos; Alves et al., 

2006), a pesca (Kingsford et al., 1991; Pinn & Rodgers, 2005) e os impactos relacionados ao lazer 

(e.g., pisoteamento, manuseio ou extração de organismos bentônicos, suspensão de sedimento; 
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Thompson et al., 2002; Pinn & Rodgers, 2005; Davenport & Davenport, 2006). Os peixes são um 

componente importante desse ecossistema (Horn et al., 1999), e também estão vulneráveis à 

sobreexplotação, perda de habitat (Freitas et al., 2009) e poluição (Sopinka et al., 2012). De modo 

geral, os ecossistemas da zona costeira do Brasil estão ameaçados pelo o ritmo lento de criação de 

unidades de conservação e de incremento na capacidade de fiscalização dos órgãos ambientais, que 

não acompanha desenvolvimento acelerado, por vezes desordenado, das cidades e pólos industriais. 

Os ecossistemas da zona costeira são responsáveis por fornecer diversos recursos naturais (e.g., 

pescado, calcário, madeira), e prestar, gratuitamente, inúmeros serviços ambientais (e.g., proteção 

da linha de costa, berçário, manutenção da biodiversidade e da variabilidade genética, subsistência 

comunidades tradicionais) a população humana (Gibson & Yoshiyama, 1999; Moberg & Folke, 

1999; Moberg & Rönnbäck, 2003; Fletcher et al., 2012). Desta forma, a degradação dos 

ecossistemas da zona costeira pode acarretar em enormes prejuízos ambientais, sociais e 

econômicos. O conhecimento da biodiversidade e dos processos ecológicos dos ecossistemas 

costeiros é uma peça fundamental para a sua conservação, e continuidade dos serviços ambientais. 
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